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การปฏิวติักิจการทหารและ
แนวโน้มการปรบัปรงุกองทพัให้ทนัสมยั

กรมยุทธการทหารอากาศ
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
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นาวาอากาศเอก อังคาร  อินทรา
รองผู้อ านวยการส านักนโยบายและแผน กรมยุทธการทหารอากาศ

➢ ประวัติการศึกษา
❖ นักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่ ๒๘
❖ นักเรียนนายเรืออากาศรุ่นที่ ๓๕
❖ ศิษย์การบินรุ่น ๙๑-๓๕-๑
❖ รร.นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ 
❖ รร.เสนาธิการทหารอากาศรุ่นที่ ๔๘ 

➢ ประวัติการรับราชการ
❖ นบ.F-16 ฝูง.๔๐๓ บน.๔
❖ หน.ผยก.บน.๔
❖ ผบ.ฝูง.๔๐๓ บน.๔
❖ รอง ผอ.กกฝ.ยก.ทอ.
❖ ผบ.บน.๔
❖ ผชท.ทอ.ไทย/แคนเบอร์รา
❖ รอง ผอ.สนผ.ยก.ทอ.
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การพัฒนาหลักนิยมทางทหาร

ปี 39 ปี 51

ยุทธศาสตร์ 51 - 62

ยุทธศาสตร์ 61 - 80ปี 61

8070504030 60ปี 51

แผนการทัพอากาศ ปี 31

6362

แผนการทัพอากาศ ปี 37
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องค์ประกอบของก าลังทางอากาศ

๑. เครื่องบิน (Platform) ทีมีสมรรถนะเพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจได้อย่าง
ปลอดภัย

๒. ระบบอาวุธทางอากาศ ที่มีความแม่นย าและยิงจากระยะไกล (Precision 
Guide/Stand-off Weapon) หรืออาวุธน าวิถีอากาศสู่อากาศพิสัยไกลนอก
ระยะสายตา (Beyond Visual Range Guided Weapon)

๓. บุคคล ที่มีคุณภาพและขวัญก าลังใจดีเย่ียม
๔. ระบบบัญชาการ/ควบคุมติดต่อสื่อสาร และระบบสงครามข่าวสาร 

(Command Control Communication Computers and Information 
Warfare)

๕. ระบบส่งก าลังบ ารุง ที่ทันความต้องการทางยุทธการ (Nearly Real Time 
Logistic Support)
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Training GroupSpecial Group Helicopter GroupTransport GroupSensor GroupFighter Group UAS Group

โครงสร้างก าลังรบของก าลงัทางอากาศ

http://s1021.photobucket.com/albums/af335/Skywalker-th/?action=view&current=1-3.jpg
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หลักนิยมปฏิบัติการทางอากาศ

การบินรับ-ส่งเสด็จ

การตอบโต้ทางอากาศ

การโจมตีทางยุทธศาสตร์ 

1. การค้นหาการตอบโต้ทางอากาศเชิงรุก

การโจมตีทางอากาศ

การท าลายการป้องกันทาง
อากาศของข้าศึก

การบินแจ้งเตือนในอากาศ

เชิงรับ

การปฏิบัติการของก าลังทางอากาศ

การตอบโต้ทางอากาศเชิงรับ

การกดดันการป้องกันทาง
อากาศของข้าศึก

การกวาดล้างทางอากาศ

การบินคุ้มกันอากาศยานท่ีมี
คุณค่าสูง

การบินลาดตระเวนรบ

การบินสกัดกั้น

การแจ้งเตือนในอากาศ

การบินคุ้มกันอากาศยานท่ีมี
คุณค่าสูง

การขัดขวางทางอากาศ

การตอบโต้ภาคพื้น

การสนับสนุนทางอากาศโดย
ใกล้ชิด

การตอบโต้ทางทะเล

การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

การปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 

การปฏิบัติการข่าวสาร 

การบัญชาการและควบคุม

การสนับสนุนการรบ

การเคล่ือนที่ทางอากาศ

การปฏิบัติกิจเฉพาะพิเศษ

การข่าวกรอง การเฝ้าตรวจ และการลาดตระเวน 

การปฏิบัติการการรับกลับก าลังพล

การป้องกันทางอากาศ 2. การพิสูจน์ฝ่าย

3. สกัดกั้น

4. ท าลาย

การเดินอากาศและการก าหนดพิกัด 

การก าหนดเป้าหมาย 

การบริการข่าวอากาศ 

การควบคุมห้วงอากาศ 

การปฏิบัติการทางภาคพื้น 

การปฏิบัติการสงคราม
ไร้รูปแบบหรือสงคราม

ไม่มีรูปแบบ 
การปฏิบัติการร่วมพลเรือน-ทหาร 

การบินรับ-ส่งบุคคลส าคัญ

การบินล าเลียงทางอากาศ

การส่งกลับสายการแพทย์

การเติมเช้ือเพลิงในอากาศ

การปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและ
บรรเทาภัยพิบัติ 

เชิงรุก

การปฏิบัติการอพยพบุคคลท่ีไม่มีหน้าท่ีท าการรบ 

การปฏิบัติการสันติภาพ 

การปฏิบัติการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ      
และการช่วยเหลือประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

การป้องกันฐานบินทางภาคพื้น

การป้องกันภัยทางอากาศ

สงครามลูกผสม, สงครามอสมมาตร, การก่อจลาจล, 
การก่อความวุ่นวายหรือประท้วง, การก่อการร้าย, 

สงครามนอกแบบ, สงครามกองโจร, สงครามข่าวสาร 
การค้ายาเสพติด และการก่ออาชญากรรมข้ามชาติ
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การป้องกันทางอากาศ

กองบิน ๗

กองบิน ๑

กองบิน ๔

๔๐๓๑

๑๐๒๑

“การป้องกันทางอากาศ Alert Scramble”

RADAR ACCS Alert เตรียมพร้อม ๕ นาที
เตรียมพร้อม ๒ ชั่วโมง
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หลักนิยมการปฏิบัติการไซเบอร์
การปฏิบัติการไซเบอร์ (Cyber Operations) 

การปฏิบัติการหลัก
ทางไซเบอร์ 

การปฏิบัติการสนับสนุน
ทางไซเบอร์ 

การปฏิบัติการไซเบอร์
เชิงป้องกัน

(Defensive Cyber 
Operations) 

การปฏิบัติการไซเบอร์
เชิงป้องปราม

(Offensive Cyber 
Operations) 

การปฏิบัติการข่าวกรอง
ทางไซเบอร์ 

(Cyber Intelligence) และ
การปฏิบัติการต่อต้านการ

ข่าวกรองทางไซเบอร์ 
(Cyber Counter 

Intelligence) 

การปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อ
สนับสนุนการข้อมูลข่าว

กรองทางทหาร
(Military Intelligence 

Support)

การปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการ

ข่าวสาร
(Information 

Operations Support)
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หลักนิยมปฏิบัติการทางอวกาศ
การปฏิบัติการทางอวกาศ (Space Operations)

การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรับ
(Defensive Space Operations)

การปฏิบัติการทางอวกาศเชิงรุก
(Offensive Space Operations)

การเฝ้าระวังทางอวกาศ (Space 
Situational Awareness)

การเสริมขีดความสามารถทาง
อวกาศ (Space Force 

Enhancement)

การสนับสนุนทางอวกาศ (Space 
Support)

การควบคุมทางอวกาศ (Space 
Control) 

การประยุกต์ก าลังทางอวกาศ 
(Space Force Application)

การส่ือสารและโทรคมนาคม
ทางอวกาศ

(Space Communication)

การข่าวกรอง 
การเฝ้าตรวจและการลาดตระเวน

ทางอวกาศ (Space 
Intelligence Surveillance 

and Reconnaissance)

การก าหนดพิกัด 
เวลาและเส้นทาง
การเดินอากาศ

(Space-based Positioning, 
Navigation and Timing)

การควบคุมทางอวกาศเชิงรุก 
(Offensive Space 

Control)

การควบคุมทางอวกาศเชิงรับ 
(Defensive Space 

Control)

การส ารวจทางอวกาศ
(Space Exploration)

การส่งวัตถุ
สู่อวกาศ
(Space
Launch)
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แนวโน้มเทคโนโลยีของสงครามทางอากาศ

❖ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสงคราม
❖ ปรากฎการณ์ (ความมั่นคง) โลกที่เปลี่ยนแปลง
❖ การปฏิวัติในกิจการทหาร 
❖ เทคโนโลยีของก าลังทางอากาศ (อากาศยาน, ระบบอาวุธ, ระบบตรวจจับ, 

ระบบสื่อสารและการประมวลผลข้อมูล, ปัญญาประดิษฐ)์
❖ การน าเทคโนโลยีไประยุกต์ใช้ในสงครามทางอากาศ
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วิวัฒนาการของเทคโนโลยีในสงคราม

 การรบทางอากาศ ใช้ บ.ลาดตระเวน และ
พัฒนาสู่การใช้ปืนและระเบิด

สงครามโลกครั้งที่ 1 (ค.ศ.1916 – 1918)

 การพัฒนาขีปนาวุธ การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์
 การส่งดาวเทียมไปโคจรนอกโลก
 โครงการวิจัยและพัฒนาทางทหาร 

 ใช้ บ.ขับไล่ ลาดตระเวนทางอากาศ ทิ้งระเบิดและสนับสนุนภาคพื้น
 บทบาทเพิ่มเติม การขนส่งทางอากาศ การทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์ 
 พัฒนาอาวุธต่อสู้อากาศยาน ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขีปนาวุธน าวิถี และอาวุธ

นิวเคลียร์
 การพัฒนาเรดาร์ และเครื่องถอดรหัส 

 การแข่งขันทางเทคโนโลยีน้อยกว่า
ยุคสงครามเย็น

 ใช้เทคโนโลยีในการสู้รบเป็นหลัก

สงครามโลกครั้งที่ 2 (ค.ศ.1938 – 1945)

สงครามในยุคสงครามเย็น 
(ค.ศ.1947 – 1991)

สงครามในยุคหลังสงครามเย็น 
(ค.ศ.1992 – ปัจจุบัน)
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ปรากฎการณ์ (ความมั่นคง) โลกที่เปลี่ยนแปลง
ประเด็นท่ีบ่งชี้จากแผนภาพ
- ภัยคุกคามจากสงครามขนาดใหญ่มีแนวโน้ม
ลดลง
- ประเทศรอบบ้านอยู่ภายใต้เขตอิทธิพลของจีน
- การก่อการร้ายอยู่ด้านทิศใต้ของประเทศไทย
- การโจมตีทางไซเบอร์เกิดในทวีปเอเชียจ านวน
มาก (ญี่ปุ่น)
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แนวโน้มการพัฒนาก าลังทางอากาศของประเทศมหาอ านาจ

 เพิ่มการพัฒนาก าลังทางอากาศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเน้น
การปฏิบัติการร่วม พื้นดิน พื้นน้ าและทางอากาศ ตามแนวคิดการ
ประสานสอดคล้องของการใช้ก าลัง (Cross-Domain Operations) 

 การประยุกต์ใช้ขีดความสามารถของปัญญาประดิษฐ์กับกิจการทาง
ทหาร ได้แก่การจัดการเป้าหมาย การลาดตระเวนตรวจจับ ฯลฯ

 การพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการในอวกาศ  ให้ความส าคัญ
การเพิ่มขีดความสามารถในการติดต่อสื่อสารรวมถึงระบบเครือข่าย 
5G และการระบุพิกัดต าแหน่ง

 การพัฒนาขีดความสามารถของสงครามไซเบอร์ ให้ความส าคัญกับ
การน าไปป้องกันระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร เน้นเรื่อง
การจ ากัดความเสียหายและการกู้คืนโดยเร็ว ให้ความส าคัญกับ
การพัฒนาคน และการท างานร่วมกับรัฐบาล

 การพัฒนาขีดความสามารถสงครามอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อท าให้ระบบ
ติดต่อสื่อสารดีขึ้น โดยเน้นที่สัญญาณเรดาร์
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Cross-Domain Operations
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เทคโนโลยีมูลค่าสูงและเทคโนโลยีราคาไม่สูง
สถานการณ์ด้านอากาศยานไร้คนขับ (โดรนโจมตี-คามิกาเซ่)

การโจมตีโรงกลั่นน้ ามันที่เมอืง Abqaua และเมือง Khurais เมื่อ ก.ย.๖๒

 การพัฒนาอากาศยานไร้
คนขับขนาดเล็กในภารกิจ
การลาดตระเวนตรวจการณ์ 

 การพัฒนาอากาศยานไร้
คนขับติดอาวุธ

 การก่อการร้ายโดยระเบิด
แสวงเครื่อง

 การโจมตีระบบเครือข่าย
ด้วยกลุ่ม Hacker

 การใช้ภาคพลเรือน 
ลาดตระเวนและโจมตี เช่น 
การใช้เรือประมงเป็นเรือ
ตรวจการณ์
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การปฏิวัติในกิจการทหาร
รายการของเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนโฉมของสงครามในอนาคต
 ขีดความสามารถในการวางก าลัง (Projecting Power)
 ขีดความสามารถในการใช้อาวุธจากระยะไกลที่พ้นจากการต่อต้าน 

(Putting lethal on target from a safe distance)
 การผสานขีดความสามารถของก าลังทางไซเบอร์และอวกาศ ร่วมกับ

ก าลังทางอากาศ 
 ขีดความสามารถในการตระหนักรู้ในสถานการณ์ (Enhance 

situation awareness)

การพัฒนาทางโนโลยีทางทหาร ส่งผลต่อกระแสในเรื่องการปฏิวัติในกิจการทหาร (Revolution in Military Affairs : 
RMA) โดยมีสองแนวทาง คือ 1) ให้ความส าคัญกับยุทโธปกรณ์ (Platform Traditionalists) เพื่อให้เกิดความได้เปรียบทาง
ยุทธศาสตร์ทหาร เช่น การพัฒนาอาวุธลับ (Black project) และ 2) ให้ความส าคัญกับข้อมูลสารสนเทศ (Information 
Modernists) เป็นการด ารงของที่มีแต่เพิ่มขีดความสามารถ ลดระยะเวลาในการปฏิบัติการ
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เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงในกิจการทหาร
1. เทคโนโลยีสารสนเทศ ปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่ระบบสารสนเทศที่เชื่อมต่อกับระบบเครือข่าย
2. เทคโนโลยีทางด้านวัสดุ แบ่งเป็น 2 ประเภท 1) วัสดุทางการท างาน เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

2) วัสดุทางโครงสร้าง ปัจจุบันเน้นไปที่มีความแข็งแรงข้ึน เบาลง บางลง หรือเล็กลง
3. เทคโนโลยีด้านพลังงานและการขับเคลื่อน ปัจจุบันเน้นแหล่งพลังงานที่เบา เล็กและใช้งานได้นาน และเทคโนโลยี

ขับเคลื่อนขั้นสูงส าหรับอากาศยาน ขีปนาวุธ และการสู่วัตถุเข้าสู่อวกาศ
4. เทคโนโลยีด้านขีดความสามารถของมนุษย์ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) การฝึกฝนเสมือนจริง ทดแทนสถานการณ์

เสี่ยง 2) การเพิ่มขีดความสามารถของมนุษย์ มุ่งพัฒนาอารมณ์และร่างกาย ให้ทหารสามารถทนต่อการกดดันได้
5. เทคโนโลยีชีวภาพ ได้แก่ อาวุธเชื้อโรค การรักษาบาดแผลจากการสู้รบ ปัจจุบันเน้นที่เทคโนโลยีเภสัชกรรมชั้นสูง 

และเวชกรรมป้องกัน
6. เทคโนโลยีระบบดัดแปลง เป็นเทคโนโลยีที่ผสานเทคโนโลยีหลายอย่างเข้าด้วยกัน ดังน้ี

6.1 ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และยานไร้คนขับ น าความรู้ของปัญญาประดิษฐ์มาประยุกต์ใช้
6.2 ระบบทางอวกาศ เป็นเทคโนโลยีสงครามศูนย์รวมระบบเครือข่ายด้วยการใช้ห้วงอากาศ
6.3 การผสานระบบอาวุธและระบบควบคุมบังคับบัญชา และแหล่งพลังงานเข้าด้วยกัน
6.4 การสุนแม่นย า เป็นการผสานการพัฒนาระบบอาวุธ และระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ 
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ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ

1. ยุทโธปกรณ์ (Platforms) หมายถึง อากาศยานรบและ
สนับสนุนการรบ

2. ระบบอาวุธ (Munitions) หมายถึง กลไกที่สร้างความ
เสียหาย

3. ระบบตรวจจับ (Sensors) หมายถึง อุปกรณ์ตรวจจับ
สัญญาณ เพ่ือช่วยเพ่ิมการตระหนักรู้ (Situation 
Awareness)

4. ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information 
Process and Communication Systems) หมายถึง 
ระบบสื่อสารและการประมวลผลข้อมูล (Software)
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ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ
ยุทโธปกรณ์ (Platforms)

 อากาศยานรบล่องหน (Stealth) ซึ่งยากแก่การตรวจจับด้วยคลื่นทุกชนิด
 อากาศยานรบยุค 4.5 ซึ่งสามารถเชื่อมโยงข้อมูลทางยุทธวิธี และเข้ารหัส
 อากาศยานไร้คนขับ (Unmanned Aerial Vehicles) เพื่อตรวจการณ์และ

ลาดตระเวน ตลอดจนการใช้อาวุธ (UAV, MALE UAV, UCAV)
 พัฒนา UCAV เพื่อการโจมตีอากาศสู่พื้น และขยายผลเป็นการโจมตี

ระยะไกลด้วยจรวดเพิ่มระยะโคจร (Boost-Phase Missile)
 พัฒนาเครื่องล าเลียงที่มีระวางบรรทุกถึง 150,000 lbs. (Max T/O Weight 

1,000,000 lbs. บินได้ไกลกว่า 12,000 Nm. โดยไม่เติมเชื้อเพลิง และ
บินได้ทุกสภาพอากาศ

 อากาศยานล าเลียงที่สามารถติดตั้งอาวุธเลเซอร์ (Directed Energy 
Weapon)

 การพัฒนายุทธวิธีในการปฏิบัติการบินร่วมกันระหว่างอากาศยาน และ 
UAV, Manned-Unmanned Teaming (MUM-T)

 การน าศักยภาพของปัญญาประดิษฐ์ช่วยลดภาระกรรมในการบินของนักบิน
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ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ
ระบบอาวุธ กระสุน และกลไกที่สร้างความเสียหาย (Munitions and other disable mechanism) 

 ระบบอาวุธที่มีความแม่นย าสูง (Precision Guide Munitions) ที่มีขนาด
เล็ก แม่นย าสูง เช่น JDAM (Joint Direct Attack Munition) และพัฒนา
ฉนวนเซ็นเซอร์อัจฉริยะ (Sensor fuse smart Munition) สามารถรู้ ค้นหา 
และแยกแยะเป้าหมายได้เองขณะร่อนเข้าหา 

 การพัฒนาขีปนาวุธต่อต้านภาคพื้น (Anti-ballistic Missiles) สามารถ
จัดการอาวุธปล่อยอากาศสู่พื้น หรือพื้นสู่พื้นได้ทุกรูปแบบ

 การพัฒนาขีปนาวุธจากเดิมน าวิธีเข้าและติดตามด้วยคลื่นความร้อน มาเป็น
เลเซอร์ (Laser) การปล่อยไมโคเวฟพลังสูง (High Power Microwave 
Burst) หรือ Electron (Direct radio frequency energy)

 การพัฒนากลไกสร้างความเสียหาย (Disabling) ของอาวุธเป็นระเบิดย่อย ๆ 
(Micro Explosive)

 การสังหารด้วยพลังงานจลน์ (Kinetic Energy Kill)
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ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ
ระบบตรวจจับ (Sensors)

 เพิ่มขีดความสามารถจาก Situation Awareness เป็น Global 
Awareness สามารถแสวงหาและครอบครองข้อมูลข่าวสารบริเวณที่
ต้องการ (area of interest) แบบ real time

 ใช้ UAV ขนาดใหญ่ปล่อย UAV ขนาดเล็กเพื่อเป็น Sensor ให้ครอบคลุม
ทุกพื้นที่ที่ต้องการ

 ระบบวางแผนการยุทธ (Operational Planning) ที่สามารถเชื่อมโยงกับ 
Sensor ทุกระบบบนแผนที่ดิจิตอล (Moving Map)

 การพัฒนาอากาศยานที่ติดตั้งเรดาห์ให้มีขีดความสามารถตรวจจับเป็น 2 
เท่าจากปัจจุบัน สามารถตรวจจับอากาศยานที่ใช้เทคโนโลยี Stealth และ
ติดตาม UAV ขนาดเล็ก และจรวด และระบบประมวลผลมีความเร็วสูงข้ึน 
(Information Process) เช่น Passive Radar

 พัฒนา Sensor ที่คมชัดติดตั้งในอวกาศ (Space-based high resolution 
sensors)



25Airmanship          Integrity and allegiance         Responsibility

ทิศทางการพัฒนาเทคโนโลยีก าลังทางอากาศ
ระบบสารสนเทศและการติดต่อสื่อสาร (Information Process and Communication Systems)

 การพัฒนาระบบบัญชาการและควบคุม เชื่อมโยงกับข้อมูลทั้งระบบการรบ
และสนับสนุนการรบ เพื่อลดระยะเวลาในการตัดสินตกลงใจ 

 พัฒนาขีดความสามารถของระบบปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
ให้ครอบคลุมทั้งมิติอากาศ มิติไซเบอร์และมิติอวกาศ ตามแนวคิดการ
ประสานสอดคล้องของการใช้ก าลัง (Cross-Domain Operations) 

 จัดท าฐานข้อมูลด้านความมั่นคง (Big Data) เพื่อน าข้อมูลไปใช้ในการ
บริหารจัดการกองทัพ

 การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์กับกิจการทางทหาร เช่น การตรวจจับและ
จ าแนกเป้าหมาย การป้องกันฐานบิน เป็นต้น

 การน าเทคโนโลยี 5G ในระบบเครือข่ายของกองทัพ
 การพัฒนาเทคโนโลยีการประมวลผลแบบควอนตัมในกิจการไซเบอร์

(การเข้ารหัสและถอดรหัส)
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การน าเทคโนโลยีไประยุกต์ใช้ในสงครามทางอากาศ
การพัฒนาทางโนโลยีทางทหาร ส่งผลต่อกระแสในเรื่องการปฏิวัติในกิจการทหาร  แต่การน าไป

ประยุกต์ใช้ใช้ในสงครามทางอากาศ ต้องค านึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

1. เหมาะสมกับสภาวะแวดล้อมด้านความมั่นคงของประเทศ 
2. ตอบสนองต่อความต้องการทางยุทธการ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง
3. การพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน ลดข้อจ ากัดในการใช้งานจากประเทศผู้ผลิต 

บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเอง
4. การวิจัยและพัฒนายุทโธปกรณ์อย่างมีมาตรฐาน ตามความต้องการทางยุทธการ
5. สอดคล้องกับแนวโน้มงบประมาณของประเทศ (1.3% ของ GDP)
6. การค านึงถึงขีดความสามารถของยุทโปกรณ์ ที่สามารถน าไปสนับสนุนรัฐบาลในภาวะปกติ
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หลักการและแนวคิดการจัดหาและพัฒนา

28
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การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารขององทัพอากาศ 

๑) เรียนรู้จากการใช้งาน เนื่องจากอาวุธยุทโธปกรณของกองทัพอากาศเกือบทั้งหมดจัดหาจากตางประเทศ จึงส่งเจ้าหน้าที่
กองทัพอากาศไปเรียนรู้และฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน การดูแล และการซ่อมบ ารุงเพื่อให้สามารถใช้งานได้เต็มขีด
ความสามารถของยุทโธปกรณ์ แต่ยังขาดความเข้าใจเชิงลึกหรือ Known How เนื่องจากเป็นการเรียนรู้ในระดับผู้ใช้งาน (User)

๒) เรียนรู้จากกระบวนการผลิตและการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ โดยกองทัพอากาศมีการผลิตใช้เองส าหรับกองทัพอากาศ 
ได้แก่ การผลิตอาวุธกระสุน ระเบิด และอากาศยานไร้คนขับ ตลอดจนกองทัพอากาศริเริ่มการปรับปรุงอาวุธยุทโธปกรณ์ร่วมกับ
บริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น การปรับปรุงเครื่องบินแบบ F-5 TH เป็นต้น

๓) เรียนรู้จากการวิจัยและพัฒนาทางทหาร ที่ผ่านมากองทัพอากาศให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางทหารอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีการรับรองมาตรฐานยุโธปกรณ์ทางทหารและน าไปใช้ในกิจการของกองทัพอากาศอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการวิจัยพัฒนาจะ
ท าให้ได้องค์ความรู้เป็นของตนเอง และจะน าไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน แบ่งเป็น ๓ ระดับ คือ ด ารงสภาพ
เพิ่มประสิทธิภาพ และการสร้างนวัตกรรมใหม่
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การพัฒนาเทคโนโลยีทางทหารของกองทัพอากาศ 
๔) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ในปัจจุบันกองทัพอากาศมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอาวุธยุทโธปกรณ์ท่ีจัดหาจากต่างประเทศ นับว่า
เป็นการพัฒนาทางเทคโนโลยีทางทหารขั้นสูงสุด ที่จะท าให้กองทัพอากาศสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างย่ังยืน จึงก าหนด
มาตรฐานของระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งเรียกว่า Technology Readiness Level (TRL)  ซึ่งแบ่งออกเป็น ๙ ระดับ

ระดับที่ มาตรฐานของระดับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การเทียบเคียงกับ TRL in Europe

ระดับท่ี ๑ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในองค์ความรู้ระดับพ้ืนฐาน TRL 1: Basic principles observed and reported

ระดับท่ี ๒ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์ TRL 2: Technology concept formulated

ระดับท่ี ๓ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์เพ่ือการพัฒนาต่อยอดขั้นต้น TRL 3: Experimental proof of concept

ระดับท่ี ๔ การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์เพ่ือการพัฒนาต่อยอดขั้นสูง TRL 4: Technology validated in lab

ระดับท่ี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตัวเองระดับต้น TRL 5: Technology validated in relevant environment 

ระดับท่ี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีในความรู้ขั้นประยุกต์เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตัวเองระดับกลาง TRL 6: Technology demonstrated in relevant environment 

ระดับท่ี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงลึกเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตัวเองระดับสูง TRL 7: System prototype demonstration 

ระดับท่ี  การถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ครอบคลุมการทดสอบคุณภาพขั้นสุดท้ายเพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตัวเองอย่างสมบูรณ์ TRL 8: System complete and qualified

ระดับท่ี ๙ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีครบถ้วนสมบูรณ์ เพ่ือการพัฒนาบนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาตัวเองอย่างสมบูรณ์ TRL 9: Actual system proven in operational environment 
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ความส าเร็จจากการจัดหาพร้อมการพัฒนา

U1
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ความส าเร็จจากการจัดหาพร้อมการพัฒนา

F-5TH
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ความส าเร็จจากการวิจัยพัฒนาและน ามาใชง้าน
Smart Airbase Security (โปรแกรมตรวจจับวัตถุและใบหน้า)
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กองทัพอากาศกับความท้าทายสู่อนาคต

❖ ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ 20 ปี 
❖ แนวโน้มการปรับปรุงกองทัพอากาศให้ทันสมัย (RTAF Road Map) 
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RTAF Vision One of the Best Air Forces in ASEAN
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2551 25662554 25582555 2561 25712570 25802575

ยุทธศาสตร์ ทอ.2561-2580ยุทธศาสตร์ ทอ.2551-2562

Network Centric Air Force

One of the Best Air Forces in ASEAN

Network Centric Air Force

Digital Air Force (RTAF Modernization)

2565 2576

Digital Air Force

RTAF Strategy ยุทธศาสตร์ ทอ.พ.ศ.2561-2580

ด ารงวิสัยทัศน์การพัฒนาสู่ “กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค” หรือ “One of The Best Air Forces in ASEAN”
ยุทธศาสตร์ ทอ. 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) สอดรับกับห้วงเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยด ารงการพัฒนา

ขีดความสามารถอย่างต่อเน่ือง โดยแบ่งกลุ่มการพัฒนา ดังน้ี
 การเสริมสร้างขีดความสามารถเพื่อพัฒนาสู่การปฏิบัติการที่ใช้เครือข่ายศูนย์กลางโดยตรง (RTAF NCO Combat Related 

Function Strengthening)
 การพัฒนากองทัพอากาศให้ทันสมัยโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน (RTAF 

Organization and Management Modernization)

A

B
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1.พิทักษ์รักษาและเทิดทูน
สถาบัน

พระมหากษัตริย์

2.เสริมสร้างสมรรถนะและความพร้อม
ในการป้องกันประเทศ

3.รักษาความม่ันคง
ของรัฐ

ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย/
พื้นที่เป้าหมาย

ภัยคุกคาม
ภายใน

ภัยคุกคาม
(Possible/Potential

Threats)กองทัพไทย

ประชาชน
ประเทศไทย

ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย

4.รักษาผลประโยชน์
แห่งชาติ

ภัยคุกคาม
ภายนอก

5.สนับสนุนการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

ของรัฐบาล

สถาบัน
พระมหากษัตริย์

ประชาชน
เชื่อมั่นศรัทธา

ภัยคุกคามถูกป้องปราม/
ถ่วงดุลอ านาจ (Balance of power) ประชาชน/กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่

เป้าหมายมีความมั่นคง ปลอดภัย 
และสันติสุขกองทัพอากาศมีสมรรถนะและความพร้อมในการป้องกันประเทศ

ประชาชน/
กลุ่มเป้าหมาย/พ้ืนที่
เป้าหมายได้รับการ

พัฒนา

กองทัพผนึกก าลังในการ
ป้องกันประเทศ ผลประโยชน์แห่งชาติได้รับ

การคุ้มครองอย่างมี
ประสิทธิภาพ

สถาบันพระมหากษัตริย์ได้รับ
การพิทักษ์รักษาและเทิดทูน

อย่าง
สมพระเกียรติ

เสริมสร้าง ทอ.ให้เป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้พัฒนาสมรรถนะก าลังพล พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร
วิจัยและพัฒนา

นวัตกรรมก าลังทางอากาศ

เทิดทูนและปกป้อง
สถาบัน

พระมหากษัตริย์

ถวายความ
ปลอดภัย

เสริมสร้างขีดความสามารถกองทัพอากาศในส่วนที่เก่ียวข้องกับ
การปฏิบัติการท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางโดยตรง

One of the Best Air Forces in ASEAN

แผนพัฒนาขีดความสามารถการปฏิบัติการ
ท่ีใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลางของกองทัพอากาศ

แผนแม่บทกองทัพอากาศ

ปฏิบัติภารกิจ
ตามนโยบาย/
สถานการณ์

ปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษา
ผลประโยชน์แห่งชาติ

ปฏิบัติภารกิจตามที่
ได้รับมอบหมายเสริมสร้าง

ขีดความ
สามารถ C2

เสริมสร้าง
ขีดความ

สามารถ Sensor

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Shooter

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ
Network

เสริมสร้าง
ขีดความ
สามารถ

Support and 
Service

เสริมสร้าง
ขีดความ

สามารถ Human 
& 

Behavior

พัฒนาขีดความสามารถด้านกิจการอวกาศพัฒนาขีดความสามารถด้านสงครามไซเบอร์

A

B

A B

บูรณาการความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ/เอกชน

พัฒนาความสัมพันธ์และความ
ร่วมมือในประชาคมอาเซียน

เสริมสร้างขีดความสามารถ
ด้านการยุทธ

เสริมสร้างขีดความสามารถด้าน
การข่าวและความร่วมมือด้าน

ความมั่นคง

พัฒนาขีดความสามารถ
การส่งก าลังบ ารุง

ปฎิบัติการ
กิจการพลเรือน

Strategic
Themes

Ways

Means

Ends

Vision
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กรมยุทธการทหารอากาศ

กองทัพอากาศชั้นน าในภูมิภาค
One of the Best Air Forces in ASEAN
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Human & 
Behavior

C2

Network

Platform
Weapon

Ground Defense

Sense Response

Decide

Telecommunication
Computer Network
Tactical Data Link

War Room
AOC

ShootersSensors

Intelligence
Surveillance

Target Acquisition
Reconnaissance

Human

Support &
Service
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TDL

Link-T

 JOC

AFOC 

AOC - SOC

GOC

WWR

Ground based radars

AEW and RWR systems

Recce/surveillance a/c

SIGINT

UAS

HUMINT

Fighter/Strike a/c

Transport

CSAR

Air-to-Air armament

Air-to Ground armament

Air-to-Surface armament

Operational Support System

Electronic Warfare

 ICT Mgmt

 ICT security

Backbone Network

Access Network

Tactical Data Link 

Radio system

War fighter such as 

pilot , fighter controller, 

high skilled workforce

 Joint Logistics

Logistics

Airworthiness

Test &training facility

Air Base System

Cyber Space

Cyber Defense

Cyber Intelligence

Cyber Offense

Space Observation

Space Surveillance 

Space Defense

“RTAF Total Combat Assets”
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แนวคิดในการปฏิบัติการร่วมโดยใช้เครือข่ายเป็นศูนย์กลาง

MARITIME Operation

Air  Reconnaissance
Air Borne Early Warning

ISTAR

Defensive Counter Air Offensive Counter Air

Link-T

EscortStrike and RECCE
F-16 MLU

Sweep

Alert

เป้าหมาย

Closed Air Support

Gripen

Gripen

Gripen

A-Jet

GFAC

AOC

UAV
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2561-2580 RTAF Road Map
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Air 
Domain 

Road Map

Domain
ทิศทางการพัฒนามิติทางอากาศ (Air Domain)

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Air  เติมเต็มยุทโธปกรณ์ท่ีทันสมัย (State 
of the art weapons) ท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพ

 ส่งเสริมและสรรหาก าลังพล
ท่ีมีขีดความสามารถในลักษณะ
สหวิทยาการและสามารถท างาน 
Cross Function

 เสริมสร้างขีดความสามารถ
ของก าลังพลด้านก าลังรบ 
(Warfighter) และสร้าง
การท างานเป็นทีม

 ทบทวนและปรับปรุงขอบเขตการ
ปฏิบัติภารกิจด้าน ISR

 ทบทวนและยกระดับขีด
ความสามารถด้านการส่งก าลังบ ารุง
ให้ทันสมัย

 ด ารงระบบบัญชาการและควบคุม ใน
ลักษณะ System 
of systems

 ศึกษาและวิเคราะห์เทคโนโลยี
ท่ีทันสมัยและมีศักยภาพรองรับ
ภารกิจของ ทอ. เช่น Big Data, AI 
and Robot

 ด ารงการใช้งานยุทโธปกรณ์
ท่ีทันสมัย (State of the art 
weapons) 

 ด ารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
ก าลังพล และก าลังพล
ด้านก าลังรบ (Warfighter)
ให้ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

 เติมเต็มขีดความสามารถ
ด้าน ISR ท้ังในเชิงปริมาณ
และคุณภาพ

 ยกระดับขีดความสามารถ
ด้านการส่งก าลังบ ารุงให้ทันสมัยและ
รองรับ LCC

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาพรวม 
โดยค านึงถึง Commonality

 ริเริ่มและน าเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและ
มีศักยภาพมาใช้ในการปฏิบัติการทาง
อากาศ เช่น 
Big Data, AI and Robot

 ด ารงการใช้งานยุทโธปกรณ์
ท่ีทันสมัย (State of the art 
weapons) 

 ด ารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
ก าลังพล และก าลังพล
ด้านก าลังรบ (Warfighter)
ให้ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

 ด ารงขีดความสามารถด้าน ISR โดย
เช่ืองโยงกับการริเริ่มขีด
ความสามารถ Space ISR

 บูรณาการขีดความสามารถ
ด้านการส่งก าลังบ ารุง และศึกษา
แนวทางการส่งก าลังบ ารุงร่วม

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาพรวม 
โดยค านึงถึง Commonality

 บูรณาการเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี
ศักยภาพเข้ากับ
การปฏิบัติการทางอากาศ

 ด ารงการใช้งานยุทโธปกรณ์
ท่ีทันสมัย (State of the art 
weapons) 

 ด ารงขีดความสามารถ/ความรู้ของ
ก าลังพล และก าลังพล
ด้านก าลังรบ (Warfighter) ใ
ห้ปฏิบัติงานอย่างชาญฉลาด

 ปฏิบัติการด้าน ISR เต็มรูปแบบท้ัง
ทางอากาศและอวกาศ 
(Air and Space)

 ศึกษาและส่งเสริมการส่งก าลังบ ารุง
ร่วม โดยต้องไม่กระทบ
การส่งก าลังบ ารุงหลักของ ทอ.

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถใน
ภาพรวม 
โดยค านึงถึง Commonality

 บูรณาการเทคโนโลยีท่ีทันสมัยและมี
ศักยภาพเข้ากับ
การปฏิบัติการทางอากาศ 

Human & 
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Recce/surveillance a/c
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Network

Access Network
Tactical Data Link 

Radio system

War fighter such 

as pilot , fighter 
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skilled workforce
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Airworthiness
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Air 
Domain 

Road Map

Domain
ทิศทางการพัฒนามิติทางอากาศ (Air Domain)

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Air  ยกระดับขีดความสามารถ
ด้านการสนับสนุนและบริการ
ให้ทันสมัย

 ก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะ
ด้านดิจิทัลของก าลังพล
ในสายวิทยาการ

 ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและส่ิง
อ านวยความสะดวกด้าน ICT

 ทบทวนและปรับปรุงแนวความคิดใน
การปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบิน

 ศึกษาและก าหนดแนวทาง
การสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
ท่ีมีศักยภาพ มุ่งสู่ Thailand 4.0 
และ EEC

 ขยายและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความเช่ือถือได้ของ
เครือข่าย ทอ. โดยค านึงถึงความ
ครอบคลุมพื้นท่ีตามล าดับ
ความส าคัญ

 เริ่มการสรรหาก าลังพลด้าน ICT ซึ่งมี
สมรรถนะหลักและทักษะตามท่ี
ก าหนด ท้ังในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ

 ยกระดับขีดความสามารถ
การสนับสนุนการรบโดยตรง
ให้ทันสมัย

 เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การสนับสนุนและบริการ 

 ยกระดับขีดความสามารถ
การปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบินให้ทันสมัย

 ส่งเสริมการด าเนินการตาม
แนวทางการสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
พันธมิตรในประเทศ

 ขยายและเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งและความเช่ือถือได้ของ
เครือข่าย ทอ.ให้แล้วเสร็จสมบูรณ์

 ส่งเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ก าลังพลด้าน ICT

 ยกระดับขีดความสามารถ
การปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบินให้ทันสมัย

 ขยายการด าเนินการตาม
แนวทางการสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ

 เริ่มใช้งานก าลังพลด้าน ICT เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการรบ

 ด ารงขีดความสามารถใน
การปฏิบัติภารกิจของก าลังภาคพื้น
และการป้องกันฐานบิน

 ขยายการด าเนินการตาม
แนวทางการสร้างความร่วมมือด้าน
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศกับ
พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ
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Transport

CSAR
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Network
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 Joint Logistics

Logistics
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Air Base System

Cyber Space

Cyber Defense

Cyber Intelligence
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Space Observation

Space Surveillance 

Space Defense

กองบิน  
กองบิน  

กองบิน  

กองบิน   

กองบิน   
กองบิน   

กองบิน  
กองบิน  

โรงเร ยนการบิน

กองบิน  

กองบิน   

กองบิน   

กองบิน  
กองบิน  

กองบิน  

กองบิน   

กองบิน   
กองบิน   

กองบิน  
กองบิน  

โรงเร ยนการบิน

กองบิน  

กองบิน   

กองบิน   



Airmanship     Integrity and allegiance     Responsibility

Cyber 
Domain 

Road Map

Domain
ทิศทางการพัฒนามิติไซเบอร์ (Cyber Domain)

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Cyber  ทบทวนหลักนิยมและพัฒนา
แนวความคิดในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านไซเบอร์ของ ทอ.

 ก าหนดขอบเขตการปฏิบัติภารกิจ
ด้านไซเบอร์ และก าหนดหน่วย
รับผิดชอบ

 ก าหนดสมรรถนะหลักและทักษะ
ของก าลังพล/นักรบ
ไซเบอร์

 จัดต้ังหน่วยงานเพื่อด าเนินงานด้าน
ไซเบอร์

 ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและส่ิงอ านวย
ความสะดวกด้านไซเบอร์

 ริเริ่มการทดสอบด้านไซเบอร์ และ
การฝึกร่วม (Bilateral exercise)

 ริเริ่มจัดต้ังศูนย์ฝึกอบรม
ด้านไซเบอร์ของ ทอ.

 จัดต้ัง Cyber Protection Team 
(CPT)

 สรรหาก าลังพล/นักรบ
ไซเบอร์ ซึ่งมีสมรรถนะหลักและ
ทักษะตามท่ีก าหนด 
ท้ังในเชิงปริมาณและคุณภาพ

 ปรับเปล่ียน Cyber operation 
center ไปสู่ Cyber intelligence 
center

 ริเริ่มและบูรณาการการปฏิบัติงาน
ด้านไซเบอร์เข้ากับการฝึกตามความ
เหมาะสม

 ริเริ่มการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ใน
การฝึกร่วม/ผสม

 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Internet 
of things, big data and AI หรือ
เทคโนโลยีข้ันสูงอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพ
ในอนาคต

 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยไซเบอร์

 ด ารงการปฏิบัติงานของ Cyber 
Protection Team (CPT) และเพิ่ม
ผู้เช่ียวชาญอย่างต่อเนื่อง

 ส่ิงเสริมการเพิ่มขีดความสามารถ
ของก าลังพล/นักรบไซเบอร์ และ 
Cyber Protection Team (CPT)

 วิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับ Quantum 
computing
และ Space/GPS Hacking 
prevention

 ริเริ่มการน า AI มาใช้
ในการปฏิบัติการด้านไซเบอร์

 ด ารงการฝึกปฏิบัติการไซเบอร์ใน
การฝึกร่วม/ผสม

 ส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมความ
ปลอดภัยไซเบอร์

 พัฒนาและด าเนินการจัดท าแผน
เผชิญเหตุด้านไซเบอร์ (Incident 
response plan)

 ทบทวนและประเมินผลหน่วยงาน
ด้านไซเบอร์ และเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาหน่วยงาน

 ด าเนินงานด้านไซเบอร์
อย่างเต็มรูปแบบ และยกระดับขีด
ความสามารถ
ตามความจ าเป็น

 บรรจุนักรบไซเบอร์
ในการปฏิบัติงานด้านการรบ

 เริ่มใช้งาน AI และ Quantum 
computing ใน ทอ.

 ระบบต่าง ๆ ใน ทอ.
มีความแข็งแกร่ง (Cyber 
Resilience)

 ด าเนินการใช้งาน Big data และ 
Blockchain 
เมื่อเหมาะสม

43
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Space 
Domain 

Road Map

Draft , after RTAF workshop 26 June 2018

Domain
ทิศทางการพัฒนามิติอวกาศ (Space Domain)

2561-2565 2566-2570 2571-2575 2576-2580

Space ทบทวนหลักนิยมและบูรณาการ
แนวความคิด
ในการปฏิบัติภารกิจ
ด้านอวกาศกับหลักนิยม ทอ.

 ริเริ่มและวางรากฐาน
ในการตรวจการณ์
ห้วงอวกาศ

 เรียนรู้และวางรากฐาน
ของการพัฒนา 
Nano-Satellite

จัดต้ังหน่วยงาน
เพ่ือด าเนินงานด้านกิจการ
อวกาศ 

ก าหนดสมรรถนะหลัก
และทักษะของก าลังพลด้าน
กิจการอวกาศ 
และเริ่มสรรหาก าลังพลตาม
ความเหมาะสม

 ส่ือสารให้สังคมมีความเข้าใจ
เกี่ยวกับความมั่นคงด้านอวกาศ

แลกเปลี่ยนและบูรณาการข้อมูล
ด้านอวกาศกับพันธมิตรที่มี
ศักยภาพ

ด ารงขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติการด้านดาวเทียม 
และศึกษา
แนวทางการปฏิบัติงาน
ของดาวเทียม ISR

หน่วยงานด้านกิจการอวกาศ
ด าเนินงาน
อย่างเต็มรูปแบบ

สรรหาก าลังพล
ด้าน กิจการอวกาศ ซึ่งมี
สมรรถนะหลักและทักษะตามที่
ก าหนด ทั้งใน
เชิงปริมาณและคุณภาพ

 ส่ือสารให้สังคม
มีความตระหนักเกี่ยวกับความ
มั่นคงด้านอวกาศ

 ริเริ่มการปฏิบัติการ
เพ่ือสร้างความตระหนักรู้ความ
มั่นคงด้านอวกาศ (Space 
Security Situation 
Awareness )

 ศึกษาและประเมินความเป็นไป
ได้ของดาวเทียม ISR

ทบทวนและประเมินผล
หน่วยงานด้านกิจการอวกาศ 
และเสนอแนะแนวทางการ
พัฒนาหน่วยงาน

พิจารณาสร้างความร่วมมือด้าน
อวกาศกับหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพในประเทศ

ปฏิบัติงานด้านอวกาศ 
โดยเน้นการท างานเป็นทีม

ริเริ่มศูนย์การเรียนรู้
ด้านอวกาศเพ่ือสังคม
ในภาพรวม

 ส่ือสารให้สังคมมีความ
ตระหนักในความส าคัญของ
ความมั่นคงด้านอวกาศ

 เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับ
ขีดความสามารถของความ
ตระหนักรู้
ความมั่นคงด้านอวกาศ (Space 
Security Situation 
Awareness )

วางแผนการส่งดาวเทียม ISR
และริเริ่มพัฒนา
การปฏิบัติงาน Space ISR

ขยายความร่วมมือด้านอวกาศ
กับหน่วยงานที่มีศักยภาพใน
ระดับนานาชาติ

 ศึกษาแนวทางการเสริมสร้างขีด
ความสามารถด้านอวกาศของ 
ทอ.


